
ANBI-gegevens Stichting Werkgroep Roemenië. 

1. Algemene gegevens.

Naam Stichting Werkgroep Roemenië
RSIN 816178963
KvK 41005187
Adres Master de Jongwei 32, 9219 VN De Tike
Website www.werkgroeproemenie.com
Doelstelling Het verlenen van ondersteuning aan het project Casa Rafa te Mosnita-Veche bij

Timisoara  (Roemenië),  in  het  bijzonder  het  (doen)  verlenen  van  persoonlijke,
materiële en financiële hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen. 

2. Hoofdlijnen van het beleidsplan.

Het beleidsplan is gericht op de ondersteuning van het project Casa Rafa in Mosnita (Roemenië).
In  het  project  wordt  een naschools  programma georganiseerd voor  kinderen uit  gezinnen met
economische  en  sociale  problemen.  Voor  de  toewijzing  van  nieuwe  aanvragen  wordt  geen
onderscheid  gemaakt  in  afkomst,  geloof  of  ras.  Naast  de  wettelijke  verplichting  voor  het
overleggen van officiële  geboorteakten etc.,  geldt  als  enige richtlijn  dat  kinderen uit  de  meest
behoeftige gezinnen voorrang hebben. 
De ondersteuning van het project door onze stichting bestaat uit het bijdragen in de kosten van het
project  en  het  tweemaal  per  jaar  organiseren  van  een  voedsel-  en  kledingtransport  naar  het
project.  Om  de  doelstelling  te  realiseren  worden  donateurs  geworven,  acties  en  inzameling
gehouden  en  informatie  verstrekt  op  verschillende  basisscholen.  Ook  worden  de  plaatselijke
kerken en diaconieën betrokken bij  het  project.  Ten behoeve van de donateurs en vrijwilligers
wordt vier keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven en informatie verstrekt via de eigen website en
facebook-pagina. 

3. Bestuur.

Het  bestuur  van  de  stichting  bestaat  uit  3  leden:  een  voorzitter,  een  secretaris  en  een
penningmeester. De namen van de bestuursleden zijn resp. A. Vriezema, M.A. de Bruin en J.G.
Spijksma. De stichting kent naast het bestuur ca. 10 leden. Bestuur en leden komen minimaal vier
keer per jaar bijeen. 

4. Beloningsbeleid.

De stichting kent een helder beloningsbeleid: zowel de bestuurders als de leden ontvangen géén
beloning of vergoeding en welke vorm dan ook. Er worden geen reis- en verblijfkosten vergoed,
ook niet in geval van een bezoek aan het project namens de stichting. 
 
 5. Verslag van de activiteiten gedurende het jaar 2019. 

De werkgroep vergaderde zes keer in 2019. Het dagelijks bestuur kwam twee keer bijeen. Er 
kwamen vier nieuwsbrieven uit die werden toegestuurd naar de donateurs en belangstellenden. 
Ook valt de nieuwsbrief op de de website van onze stichting te lezen. Daarnaast worden verhalen 
over het project Casa Raf en foto’s geplaatst op de website om de donateurs en belangstellenden 
permanent te informeren.

Er vonden in 2019 twee transporten plaats via onze transporteur dhr. Luinstra. Er ging beide keren 
ruim 10 kubieke meter kleding, levensmiddelen etc. mee. In 2019 jaar werkten vijf kerken mee aan 
een inzamelingsactie rond Dankstond, gekoppeld aan het wintertransport. 

Door middel van voorlichtingsprogramma's op scholen, instellingen en in kerken werd geld 
ingezameld. Van verschillende instellingen en particulieren ontvingen we giften en/of goederen. 
Nieuwe contacten kwamen met name tot stand  via onze website. 

http://www.werkgroeproemenie.com/


Er is vier keer een kwartaalstorting gedaan aan het project Casa raf als bijdrage in de dagelijkse 
projectkosten. Daarnaast zijn de opbrengsten van speciale acties, met name de 
december/kerstactie, overgemaakt aan het project. Die opbrengsten dienden veelal een specifiek 
doel.  Op elke eerste zaterdag van elke maand was er de z.g.n. kledinginzameling. 

In 2019 werden voorbereidingen getroffen voor de komst van de Roemeense projectleiders naar
Friesland voor een verblijf van enkele dagen. Ook in 2019 waren er bijna wekelijkse contacten via
internet met de projecleiders in Mosnita. 

6. Activiteitenplan voor het jaar 2020.

Ook in 2020 zijn de vaste activiteiten gepland zoals die de afgelopen jaren succes hebben gehad:

 Voor- en najaarstransporten met ingezamelde levensmiddelen, kleding, speelgoed, schoon-
maakmiddelen, materialen etc.

 Bezoek projectleiding Casa Rafa aan onze werkgroep
 Presentaties op (basis)scholen
 Donateurs informeren middels de vier nieuwsbrieven, website en facebook 
 December-actie

7. Financiële verantwoording 2019.

De afdracht aan Casa Rafa vindt per kwartaal plaats op basis van de aan het begin van elk jaar
met de projectleiding van Casa Rafa gecommuniceerde vaste kwartaalvergoeding. Deze kwartaal-
vergoeding wordt in de januarivergadering van de stichting vastgesteld. Reden hiervan is dat de
projectleiding gebaat is bij inzicht in de te verwachten geldstromen in verband met het plannen en
de continuïteit van haar activiteiten. Eventuele extra inkomsten vanuit acties e.d. worden 1-op-1
overgedragen aan de leiding Casa Rafa. Van de projectleiding van Casa Rafa ontvangen wij als
stichting periodieke verantwoording van kosten.

De transportkosten betreft het halfjaarlijkse vervoer van levensmiddelen en kleding naar het project
Casa Rafa. De overige kosten betreft  de kosten van met name communicatie (Nieuwsbrieven,
folders en website-hosting) en bankkosten. 

De stichting heeft geen bezittingen en schulden anders dan het hiervoor genoemde kassaldo. De
financiële verantwoording in de vorm van een balans wordt dan ook achterwege gelaten.

De financiële doelstelling voor 2020 is wederom continuïteit in en waar mogelijk uitbreiding van de
geldstromen richting Casa Rafa en een sluitende begroting. Dit verklaart ook de reserve van onze
stichting per einde van elk jaar: tegenvallende inkomsten zullen daardoor niet direct van invloed
zijn op de gecommuniceerde vaste kwartaalvergoeding en daarmee ook niet op het niveau en de
omvang van de dagelijkse activiteiten van Casa Rafa.    




